
inwerterowa pompa ciepła grunt-woda, woda-woda 

Najnowsza pompa ciepła IVT, 
typu grunt-woda, woda-woda, 
z wbudowaną sprężarką inwerterową,  
która automatycznie dopasowuje swoją moc 
do zapotrzebowania na ciepło w budynku. 
 
Bardzo wysoka sprawność podczas rocznej 
pracy pompy ciepła. SCOP = 5,6. 
 
Wbudowany podgrzewacz ze stali 
nierdzewnej pozwala uzyskać natychmiast  
aż 285 l ciepłej wody użytkowej o optymalnej 
temperaturze. 
 
Pompa ciepła dostosowana jest do 
współpracy z inteligentnym zarządzaniem 
energią w budynku - SmartGrid. 
 
Bardzo kompaktowa budowa pompy ciepła 
GEO 312C, z bogatym wyposażeniem 
wewnętrznym, pozwala zamontować 
urządzenie zajmując minimalną ilość miejsca 
(zajmuje przestrzeń podobną do 
konwencjonalnej lodówki).  

Automatycznie dostosowuje moc do aktualnego 
zapotrzebowania budynku. 

IVT GEO 312C typu grunt-woda lub woda-woda, dostosowuje się do Twoich potrzeb  
oraz budynku poprzez automatycznie kontrolowaną wydajność sprężarki inwerterowej, 
czyli automatycznie uwzględnia zmiany temperatury układu ogrzewania  
i podgrzewu ciepłej wody użytkowej dopasowując moc w celu zwiększenia efektywności. 
 



więcej informacji na stronie: www.SunEnergy.pl 

Jest to pompa ciepła, która jest przeznaczona jest do 
energooszczędnego ogrzewania domu. Można ją 
zamontować zarówno w nowoczesnym nowym domu jak 
również zastąpić starszą pompą ciepła lub inne źródło ciepła. 
IVT GEO 312C charakteryzuje się bardzo wysokimi 
parametrami pracy zgodnymi z rygorystyczną klasą 
energetyczną A +++ i jest wyjątkową pompą ciepła o 
wydajności rocznej  SCOP=5,6 1). 
 
Producent opracował inteligentny system ogrzewania IVT 
GEO 312C , który można zastosować zamiennie do starszych 
modeli IVT ponieważ ma identyczne gabaryty. Przy 
minimalnych nakładach można łatwo wymienić starszą 
pompę ciepła, uzyskując znacznie bardziej efektywną 
instalację. Kompaktowa konstrukcja z wbudowanym i 
doskonale zaizolowanym podgrzewaczem ciepłej wody, 
zajmuje minimalną powierzchnię w porównaniu z innymi 
rozwiązaniami. 
 
Pompa ciepła posiada unikalny system optymalizacji delty 
temperatur podczas pracy zarówno w układzie górnego jak i 
dolnego źródła.  

 
Cechą, która pozwala uzyskać oszczędności każdego 
miesiąca, jest regulacja prędkości obrotowej sprężarki. 
Dostosowuje się  ona automatycznie do zużycia ciepłej wody  
i zmian temperatury na zewnątrz, aby zwiększyć swoją 
efektywność powiększając oszczędności na koniec każdego 
miesiąca.  
 
IVT GEO 312C jest również bardzo dobrym wyborem dla tych, 
którzy lubią prysznic i kąpiel. Pojemność wody wynosi do 285 
litrów w trybie ekonomicznym. 
 
System sterowania jest przygotowany do współpracy z 
inteligentną instalacją elektryczną - Smart Grid. Oznacza to, 
że pompa ciepła może automatycznie dopasowywać 
uruchomienie i czas pracy w czasie gdy ceny energii 
elektrycznej są najniższe, np.: podczas pracy instalacji PV. 
 
IVT GEO 312C zainstalowane przez Autoryzowane Firmy 
Partnerskie objęte są 6 letnią gwarancją. 
 


